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QÜESTIONS PRÈVIES 

 Hem de tenir clar la imatge corporativa que tenim 
per tal de plasmar-la també a la web i xarxes socials: 
 Logo 

 Colors 

 Tipologia de lletra 

 Tipus de llenguatge 

 Sabem a qui ens dirigim? A programadors, 
públic…No totes les eines ens porten al mateix 
objectiu. 

 Hem de tenir molt clar que si som a Internet hi hem 
de ser al 100%, la informació ha d’estar actualitzada 
i la nostra presència viva. Sinó, millor no ser-hi. 

 Les APPs (aplicació per a mòbil/tablet) ens donen 
l’oportunitat de gestionar moltes eines a travès del 
mòbil/tablet 



MAILING 

 Una eina que tenim per a comunicar-nos és l’enviament de 
butlletins o mails massius.  

 Hem de vigilar que no ens considerin spam (enviaments massius 
comercials) 

 Mailchimp és una eina 2.0 que serveix per realitzar 
campanyes a través del correu electrònic i que no siguin 
considerades com spam. Amb Mailchimp podreu elaborar el 
contingut i enviar-lo a totes les adreces electròniques que teniu 
recollides. Una de les característiques principals de Mailchimp 
són les estadístiques, podent saber els correus que han estat 
oberts, qui els ha obert, etc. 

 Avantatges 
 Gratuït  

 Base de dades de 2000 contactes 

 12.000 mails al mes 

 Els missatges tenen un format Responsive  s’adapten a mòbil, tablet… 

 Inconvenient: està en anglès 

http://mailchimp.com/
http://mailchimp.com/
http://mailchimp.com/


MAILCHIMP 

 Els mails s’enviaran d’un en un i si ho 

especifiquem aniran personalitzats a la persona 

de contacte que haguem posat. 

 Recordeu: 

 Podem tenir diferents bases de dades: 

programadors, premsa, segons idioma de contacte…. 

 Penseu que el mail el rebrà una persona així que 

parleu-li directament, de manera individual i no 

col·lectiva. 

 Poseu sempre les vostres dades de contacte.  

 Poseu links: a la vostra web, a les xarxes socials que 

tingueu, a vídeos, etc.  

 

 



MAILCHIMP 

1. Crear la base de dades de contactes als que 
enviarem els mails. 

1. Escriure manualment tots els contactes 

2. Exportar-la des d’una base de dades que ja tenim:  CSV o 
arxiu TXT, copiar-pegar Excel, Google Drive, Google 
Contacts… 

2. Crear la campanya, és a dir, el butlletí o mail que 
volem enviar. 

1. Crear una plantilla pròpia que podrem guardar i aprofitar 
per futurs enviaments. 

2. Agafar una plantilla existent i adaptar-la a les nostres 
necessitats (amb o sense imatge, 1 columna, 2 columnes…) 

3. Enviar la campanya 
1. Pots enviar un mail de prova per veure com queda i si tot 

es veu bé.  

2. Enviar-ho immediatament 

3. Programar l’enviament per a un dia i hora concret.  

4. Comprovar les estadístiques per veure qui ha 
obert el missatge, si han clicat a un enllaç, etc.  



WEB 

 La web serà la vostra cara visible a Internet. És molt 
important que nosaltres poguem gestionar-ne els 
continguts per tenir-la actualitzada. 

 Recordeu la unitat en la imatge (colors, lletra…) 

 A qui ens dirigim i per què? És una web que sols és per 
vendre espectacles i per tant la dirigim a programadors? 
Volem que el nostre públic pugui interactuar amb 
nosaltres?  

 Apartats bàsics: 

 Qui som: presentació de la companyia, dels membres… 

 Què fem: espectacles en gira, etc. 

 Programadors/Premsa: heu de tenir disponibles per a 
descarregar els vostres dossiers, fotos de qualitat (1-2 MB), 
vídeos, etc.  

 Dades de contacte / Xarxes socials a les quals estem 

 Agenda: si la posem ha d’estar actualizada i amb informació 

 

 



WEB 

 Com posicionar una web sense pagar?  

1. Ha d’estar ben programada, si no ho està la resta d’esforços 
serviran de poc. 

2. Ens han de lincar tant com puguem i nosaltres hem de lincar 
a tercers.  

3. S’ha d’actualitzar tant com sigui possible  

4. Hem d’utilitzar la negreta, aquelles paraules que marquem 
amb negreta Google les entén com a rellevants. 



WEB 

 Recomanacions a l’hora de dissenyar una web: 

 No tingueu molts elements que es moguin, 
distreuen a l’usuari 

 No abuseu dels colors (posar-ne molts, molt vius…) 

 La lletra ha de ser llegible, tant per la tipografia 
com pel tamany.  

 La pantilla que utilitzeu ha de ser responsive, es a 
dir, adaptable als diferents formats de pantalla 
(mòbil, tablet…) 

 No utilitzeu el disseny en flash perquè les aranyes 
que han d’entrar a la nostra web per tal de 
posicionar-la als cercadors, no poden entrar-hi i no 
llegeixen el contingut, i per tant, no ens posicionarem 
mai als cercadors.  

 



WEB 

 Eines per a fer-nos la nostra pròpia web de forma fàcil i que 
estan bén considerades als buscadors: 

 Blogger: 
 És un servei de Google que permet crear i publicar un blog en linea 

 Domini gratis nom.blogspot.com  es pot personalitzar a un domini 
propi 

 Es poden personalitzar les plantilles, les pàgines poden pesar com a 
màxim 1MB…  

 Wordpress: 
 És un gestor de continguts (CMS) que ens permet crear i actualizar 

fàcilment la nostra web/blog 

 Wordpress.com: és un servei de núvol gratuït. El blog estarà al 
servidor de Wordpress. Crear un blog és similar a crear un servei en 
qualsevol altre servei del núvol. Exepte tenir un domini propi, el 
domini serà tipus nom-blog.wordpress.com 

 Nota: es pot pagar 18 dòlars anuals i treure la coletilla wordpress.com 

 Wordpress.org: instal·lem el blog a un allotjament que nosaltres 
paguem i amb el domini que nosaltres tenim contractat. L’usuari ha 
de descarregar-se el Wordpress i instal·lar-lo al seu hosting i 
configurar el blog per a ser operatiu. S’ha de fer el manteniment 
(actualitzacions, etc.) Tindrà el nom del domini propi. 



COMPARATIVA BLOGGER / 

WORDPRESS.COM / WORDPRESS.ORG 

Característiques Blogger Wordpress.com Wordpress.org 

Temes 

(plantilles) 

Molts però pocs 

bons 

Llista fixa Molts i de 

moltes maneres 

Personalització 

del tema 

No molt fàcil Sols si pagues Si, i fàcil la 

majoria de cops 

Emmagatzematge 

d’imatges 
Limitat Limitat Segons hosting 

Pàgines 

estàtiques 

10 Ilimitat Ilimitat 

AntiSPAM Captcha Akimset i 

plugins 

Akimset i 

plugins 

Plugins Widgets, poc 

útils 

Llista fixa Tots els que 

vulguis 



WORDPRESS 

 Terminologia bàsica: 

 Entrada: és un post, una notícia 

 Pàgina: és informació estàtica (Ex. Qui som) 

 Plugin: són petits programes que afegeixen 
funcionalitats al Wordpress (Ex. ShareThis) Es 
gestionen des de l’escritori 

 Widget: afegeixen funcionalitats a la web (Ex. 
Twitter) Es gestionen des de l’aparença. 

 Categories: podem definir diferents categories que 
indicarem a l’escriure una entrada. A través d’un 
widget podem mostrar-les a la barra lateral. 

 Etiquetes: per facilitar la recerca de continguts. 

 Menú: és la jerarquia de les pàgines, com l’usuari pot 
accedir a la informació de la nostra web.  



WORDPRESS 

 Creem la nostra web. Passos: 

 Quan ja hem escollit si farem la web amb 
Wordpress.com o .org, i ja ho tenim instal·lat si és 
necessari, hem de tenir clara la informació que 
volem que surti a la web i com l’estructurarem. 

 Triarem la plantilla que més d’adapti a les nostres 
necessitats.  
 N’hi ha de gratuïtes que podem trobar a través de google o 

des del el propi wordpress 

 N’hi ha de pagament que normalment ofereixen més 
funcionalitats i possibilitats d’adaptar-les a les nostres 
necessitats. 

 La plantilla ens donarà l’estructura de la nostra pàgina 
(capçalera, una columna, dues, etc.) 

 Ens l’hem de descarregar i activar-la. 

 

http://theme.wordpress.com/


WORDPRESS 

 Crearem les diferents pàgines que volem que tingui la 
nostra web (qui som, l’equip de treball, espectacles…) 

 A les pàgines hi podem posar tant text com imatges, 
videos… 

 Un cop tenim les pàgines creades n’hem de definir la 
jerarquia i això ho fem creant un menú o varis depenent de 
les nostres necessitats a través de l’apartat 
Aparença/Menus de l’Escriptori 

 Un cop creat el menú podem definir si el volem a dalt o a 
un costat (sempre i quan la plantilla que hem escollit ens 
ho permeti) 

 Si necessitem tenir un element o funcionalitat que no 
apareix a la plantilla, ho podem incorporar a través dels 
plugins i widgets. Per exemple, incorporar un quadre al 
lateral on surtin les darreres piulades publicades.  



WORDPRESS 

 Alguns plugins / widgets interessants: 

 Akismet: és un antispam. És de pagament a no ser 
que sigui una web personal. Cost 60 $/any 

 SD Simple Antispam: gratuït. 

 WP Backup Plugin: per a fer còpies de seguretat. 
Es pot vincular a Dropbox 

 Facebook Like Box: es veuran seguidors que tenim, 
post i incentivarà que els usuaris ens segueixin a 
Facebook 

 Share Buttons by AddToAny: per tal que els 
lectors puguin compartir a les seves xarxes el que 
hem publicat 

 Jetpack: ens permet veure les estadístiques de la 
web i administrar diferents plugins i widgets 

 

 

 



WORDPRESS 

 Podem tenir diferents tipus de participants en 

l’alimentació de la web depenent de les funcions 

que li vulguem donar: 

 Administrador 

 Autor 

 Subscriptor 

 Col·laborador 

 



WORDPRESS 

 Podem programar la publicació d’entrades 

per a que es publiquin un dia i hora concrets. 

 Es poden fer butlletins automàtics gràcies a 

plugins com MailPoet que a més a més ens 

poden gestionar els subscriptors. 

 Es pot posar un formulari de contacte, xarxes 

socials, anuncis, etc.  

 Tot un munt de possibilitats 



WORDPRESS 

 CONSELLS 

 Heu de modificar les URL de les entrades que 

publiqueu. A Ajustes/Enlaces permanentes hi ha 

una opció que és Nombre entrada. Trieu-la ja que 

això farà que esteu més ben posicionats.  

 Poseu imatges a les entrades linkant a la imatge, 

una web, etc.  

 Poseu links en el text per dirigir a altres pàgines 

web 

 Quan poseu una imatge o un link poseu un text de 

referència, això farà que us posicioneu millor 

 Programeu entrades periòdiques 

 



FACEBOOK 

 És la primera gran xarxa social. Ens permet 

relacionar-nos amb altra gent i entitats. 

 Què podem fer? 

 Escriure 

 Penjar fotos, vídeos 

 Crear esdeveniments 

 Fer publicitat 

 Crear grups 



FACEBOOK 

 Terminologia: 

 Mur: és la part on es penjen les noves notícies que 

publiquem 

 Esdeveniment: és una entrada on informem d’un acte que 

fem un dia, hora i lloc concret. Es pot convidar als nostres 

seguidors per tal que diguin si hi assistiran o no. Es pot 

anar actualitzant la informació a través de comentaris. 

 Grup: pot ser públic o privat. Serveixen per parlar d’un 

tema concret, com si fos un forum. Hi ha un límit d’usuaris. 

 Perfil: és el facebook d’una persona a nivell personal.  

 Pàgina: és el facebook d’una entitat o persona però a nivell 

professional 

 Notícies / Entrades: és la informació que penjem els 

usuaris 



FACEBOOK 

 Perfil personal versus perfil professional. 

 A nivell professional crearem una PÀGINA. Si tenim 
un perfil el podem migrar a pàgina. O crear una 
pàgina i fer una campanya per a que els amics ens 
segueixin allà. 

 Nota: per crear pàgina cal tenir perfil, però no cal que aquest 
perfil tingui activitat si no volem 

 En un perfil hi penjem informació personal (sopar 
amb amics, concert al que hem anat, etc.) 

 En una pàgina hi pengem informació professional 
(procés de creació d’un espectacle, actuació, 
participació en un festival, etc.) 

 Hem de tenir molt clara la diferència i separar-ho 
molt bé.  



FACEBOOK 

 Ens permet escriure més text que el Twitter però 

hem de ser conscients que no ha de ser tant llarg 

com una entrada al blog/web. 

 Podem interactuar amb els seguidors a través 

dels comentaris i m’agrada 

 Podem tenir estadístiques d’usuaris que han 

vist l’entrada, comentaris, compartits… 

 Podem programar les entrades per a què es 

publiquin més endavant. 

 Es pot segmentar quin tipus de gent veurà 

l’entrada. 



FACEBOOK 

 RECOMANACIONS 
 Sempre que pugueu poseu fotos o vídeos ja que atreuen més que 

sols text. Els vídeos són molt virals 

 No poseu textos molt llargs, la gent no els llegirà 

 Es pot posar logotip de la companyia en requadre petit i la 
imatge d’algun espectacle o proposta que tinguem en cartellera com a 
imatge de portada.  

 Si creeu un esdeveniment, no feu spam del mateix, és a dir, no 
envieu notificacions de forma massiva. 

 Quan es crea un esdeveniment es pot segmentar la població al que 
l’enviem. Això també es pot fer amb les entrades que fer al mur.  

 Sempre que algú us faci un comentari a un post, contesteu-li o si més 
no, poseu que us agrada a través del Like. 

 No és recomable etiquetar gent o penjar coses als murs dels 
altres sense el consentiment. Es poden penjar coses si no n’abusem i 
sabem que realment els hi interessarà.  

 Una opció per dinamitzar la pàgina és fer sortejos entre els que 
comparteixin o facin M’agrada en alguna cosa que volem promoure. 
Sortejos automàtics: www.sortea2.com    

http://www.sortea2.com/




TWITTER 

 140 caracters 

 És una xarxa molt dinàmica i a la qual hi 

podem trobar tant gent com empreses.  

 Podem seguir a programadors, periodistes, 

festivals, teatres, etc. Però també ens pot seguir 

públic. 

 Podem penjar fotos, vídeos, enllaços 

 No us agobieu, és impossible que ho llegiu tot. 

 



TWITTER 

 Terminologia: 

 Timeline: tots els tuits de la gent que seguim 

 Seguidors: gent que segueix el que tu dius. 

 Seguint: gent a la que tu segueixes per saber què 

diuen. 

 Hashtag: #comunicacioartistes és una etiqueta que 

ens ajuda a buscar informació d’un tema concret. 

 RT: retuit. És tuitejar un tuit d’un altra persona 

 DM: missatge directe. Us heu de seguir mutuament 

 Llistes: podem organitzar la gent que seguim en 

llistes.  

 



TWITTER 

 Notificacions: ens avisen quan algú ens segueix, 

ens ha mencionat o ens ha retuitejat. 

 Mencionar: posar el nom de twitter d’un perfil 

 Favorit: és per guardar un tuit que ens interessa. La 

realitat és que s’utilitza per dir que m’agrada. 

 



TWITTER 

 RECOMANACIONS: 

 Hem de ser molt concisos 

 Recordeu que qui llegeix és una persona individual 

 No sols hem de parlar de nosaltres, hem de posar 
informacions d’altra gent similar a nosaltres 

 No posar molts hashtags 

 Posar una imatge que ens identifiqui. PROHIBIT 
DEIXAR L’OU que surt per defecte. 

 A través de l’app podem gestionar varis perfils 
(personal, professional…) 

 Creeu llistes per classificar a la gent que seguiu, us 
serà més fàcil seguir certes informacions 

 Seguiu les llistes de gent que us interessa o 
aprofiteu-les per descobrir contactes interessants. 



TWITTER 

 Penseu que si creeu un compte l’heu d’actualitzar 
constantment, per tant, si creem un compte per 
un festival penseu que no pot funcionar sols la 
setmana del festival, hem d’anar penjant 
informació. 

 Crear un compte d’un espectacle tampoc és 
recomanable, és molt millor crear el compte de la 
companyia i/o artista i tenir un hashtag de 
l’espectacle. 

 Cal ser curosos amb el que es posa a twitter donat 
que es pot expandir com una taca d’oli. 

 Com conseguir seguidors? Fent-se seguidor 
d’algú, és normal que després et segueixin a tu 

 



TWITTER 

 En cas que es vulguin voncular les xarxes socials, el 
millor és vincular twitter a facebook, per la 
llargada (màxim 140 caracters) i per les mencions, i 
no a l’inversa. 

 Si hi ha una menció a tu que no t’agrada, no la pots 
eliminar però sí hauries de respondre. 

 És fàcil desfer-se d’un compte creat a Twitter i que 
ja no es vulgui tenir (no com a Facebook, que és més 
complicat). 

 Per escurçar links d’Internet podeu fer servir 
www.bitly.com  i www.goo.gl 

 Si volem que algú retuitegi  hem de posar abans de 
mencionar-lo cc (com quan posem un destinatari d 
email en cc)  

 

http://www.bitly.com/
http://www.goo.gl/
http://www.goo.gl/




LINKEDIN 

 És una xarxa social de professionals 

 Molt interessant per establir nous contactes de 
fires, festivals, programadors… 

 Ens podem donar d’alta amb l’usuari de Facebook 

 Crearem el nostre perfil professional: estudis, 
treballs, idiomes… 

 Podem contactar amb altres persones del nostre 
sector professional. 

 Existeixen els grups de discussió. Són molt 
interessants de seguir i participar ja que allí 
podem contactar amb professionals que tenen els 
mateixos interessos que nosaltres. Ex: arts de 
carrer 



LINKEDIN 

 INTERESSANT: 

 Podem buscar el contacte directe amb un 

programador 

 Podem enviar mails personalitzats als nostres 

contactes. 

 Podem formar part dels grups de discusió – parlem 

d’un tema concret amb gent a la que també li 

interessa. 

 





ALTRES PLATAFORMES 2.0 

VIDEO: YOUTUBE / VIMEO 

 Aquestes dues són les principals plataformes per 

penjar vídeos de forma gratuïta: 

 YouTube  des de Gmail 

 Vimeo  més professional 

 Vimeo permet penjar vídeos de major pes i major 

qualitat. 

 YouTube té més usuaris 

 Des d’aquestes plataformes es poden compartir 

els vídeos a les xarxes socials fent un sol click. 

 



YOUTUBE 

 Canal propi on penjar els nostres vídeos 

 Subscriptors: els usuaris es poden subscriure a 

un canal i per tant els informaran quan hi hagi 

un vídeo nou 

 Podem crear llistes de reproducció de vídeos 

que estan penjats 

 Actualment permet editar els vídeos, afegir 

sotstítols… cada cop incorpora més millores.  

 



FOTOS: FLICKR / INSTAGRAM 

 Flickr: ens serveix per penjar les nostres 

fotografies i crear àlbums. És una bona eina 

per emmagatzemar fotos i després enllaçar-les a 

altres llocs: web, dossier, etc. 

 Instagram: és una xarxa social on la gent 

penja fotos/vídeos. Es poden posar hashtags i 

vincular-ho a twitter, facebook i flikr. Podem 

posar filtres a les imatges i alterar-les. Ens 

serveix més per fer difusió d’actuacions, llocs on 

estem… Ens permet establir una relació més 

personal amb els nostres seguidors. 







UBICACIÓ: FOURSQUARE 

 Si teniu un local l’heu de donar d’alta a Google 

Maps. 

 Foursquare: és una xarxa social que indica 

llocs on heu estat.  

 Si tenim un local és interessant donar-lo d’alta aquí. 

 Des del mòbil / tablet 

 Permet que la gent digui que està en aquell lloc. 

 Podem fer promocions especials als clients fidels. 

 Vincular a twitter – posar hashtags 

 Ens permet posar-hi fotografies 

 Podem fer comentaris dels llocs 

 Útil quan viatgem 





GESTOR DE CONTINGUTS: 

HOOTSUITE 

 Què és un gestor de continguts? És una eina que 
ens permet gestionar diferents xarxes des d’un mateix 
aplicatiu / web. 

 TWEETDECK: pensat per a gestionar twitter 
(programar entrades, etc.)  

 HOOSUITE permet gestionar: 

 Facebook 

 Twitter 

 Linkedin 

 Foursquare 

 Permet definir en una mateixa pantalla diverses 
informacions de les xarxes (Twitter: timeline, 
mencions, hashtag…) 

 Podem programar la publicació d’entrades 

 





RECOMANACIONS FINALS 

 Doneu-vos d’alta al SDE (Servei de 

Desenvolupament Empresarial del Departament 

de Cultura de la Generalitat). Ofereixen molts 

cursos gratuïts tant de comunicació com d’altres 

temes que també us poden interessar. Podreu 

accedir als materials de sessions anteriors: 

 http://sde.cultura.gencat.cat/cultura/ 

 Subscriviu-vos al butlletí de Xarxanet. Rebreu 

informació de comunicació, xarxes socials i molt 

més. 

 http://www.xarxanet.org 

 

http://sde.cultura.gencat.cat/cultura/
http://www.xarxanet.org/
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 15 Pasos para instalar y configurar WordPress 
en tu servidor  

 Vídeo – Instalar WordPress en Servidor propio  

 Plugins de WordPress que hacen molar a tu 
blog http://vilmanunez.com/2014/01/12/plugins-
blog-wordpress/ 

 Avantatges i desavantatges de Wordpress i 
Blogger. 
http://xarxanet.org/informatic/recursos/recomanacions
-escollir-el-sistema-de-blocs-adient 

 Càmera, llums, interacció! Manual de 
comunicació associativa en temps 2.0. 
http://tjussana.cat/pdf/Utils_Practics/UP24.pdf 

 El món associatiu i les noves tecnologies 
http://tjussana.cat/pdf/Utils_Practics/UP15.pdf 
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 Twitter: ús professional i d'empresa – SlideShare  
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 Linkedin: ús professional i d'empresa – SlideShare  

http://www.slideshare.net/santfeliuonline/linkedin-s-professional-i-

dempresa 

 El Kit de Herramientas para la gestión de Social Media que 

deberías conocer http://kcy.me/157ip  

 Fes de community manager amb Hootsuite! 

http://xarxanet.org/informatic/recursos/fes-de-community-manager-amb-

hootsuite  

 Per gestionar les vostres xarxes socials i fins i tot programar 

continguts http://xarxanet.org/informatic/recursos/fes-de-community-

manager-amb-hootsuite 

 Perfils personals i pàgines d'admiradors de Facebook, com 

fusionar-los? http://xarxanet.org/informatic/recursos/perfils-personals-i-

pagines-dadmiradors-al-facebook-com-fusionar-los 
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CAS PRÀCTIC 

 CAS 1. A partir d'un text d'una estrena amb tres 

paràgrafs de text i la info del lloc, hora...Cal fer: 

 Text breu pel blog/web 

 Entrada a facebook 

 Una piulada 

(Cal que valoreu la utilització de les imatges. Quines imatges 

utilitzaríeu en cada cas) 

 CAS 2. Anàlisi de tres pàgines web  

 CAS 3. Anàlisi de tres perfils/pàgines a facebook 
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ASSISTÈNCIA 
 

Si teniu més dubtes: 

Abigail Ballester - TTP 

ttp@ttp.cat - Tlf. 649.567.851 

o a les responsables de comunicació de les vostres 

associacions 
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